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২৪ ভা  ১৪২৬

িবষয়: Movement Software Movement Software এরএর Piloting  Piloting উে েউে ে   অ ি তবঅ ি তব   ০১০১ ( (একএক) ) িদনব াপীিদনব াপী  কমশালায়কমশালায়
মেনানয়নমেনানয়ন।।

উপযু  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, খাদ  অিধদ র, আ িলক খাদ  িনয় ক, ঢাকা, সাইেলা
অধী েকর দ র, নারায়ণগ , জলা খাদ  িনয় ক, ঢাকা/নারায়নগ /নরিসংদী, নারায়নগ  িসএসিড,
তজগাঁও িসএসিড, কাযালয়সমেূহ সংি  কমকতা/কমচারীেদরেক Movement Software এর পাইলিটং

করার জ  সফটওয়ারিট পিরচালনা স েক সম ক ধারনা দােনর উে ে  আগামী ১৬/০৯/২০১৯ ি .
তািরখ সকাল ০৯.০০ হেত িবকাল ০৫.০০ ঘিটকা পয  খাদ  অিধদ েরর ৭ম তলার কি উটার ল াব-
এ Movement Software এর ০১ (এক) িদনব াপী ১ িট কমশালা অ ি ত হেব। উ  কমশালায় িনে া
অংশ হণকারীেদর মেনানয়ন দান করা হেলাঃ

িম  নং নাম ও পদবী মাবাইল ন র ই- মইল
০১. জনাব উৎপল মার সাহা

অিত: পিরচালক (চলাচল)
চলাচল, সংর ণ ও সাইেলা িবভাগ,
খাদ  অিধদ র, ঢাকা।

০১৭১১৪৮৩৮৯৪ utpalfood@yahoo.com

০২. জনাব মাঃ জামাল হােসন
আ িলক খাদ  িনয় ক, ঢাকা।

০১৭১১৭৩৩৫৯৯ rcfdhk2016@gmail.com

০৩. জনাব তাজলু ইসলাম
সাইেলা পার, 
নারায়নগ  সাইেলা, নারায়নগ ।

০১৭১১১৯৯০৪২ tajal.islam@yahoo.com

০৪. জনাব মাঃ সিলমলু আজম
উপ-পিরচালক (চপেরস)
চলাচল, সংর ণ ও সাইেলা িবভাগ,
খাদ  অিধদ র, ঢাকা।

০১৭১১১৯১৮১৫ salimulazam@yahoo.com

০৫. জনাব মাঃ আশরাফলু আলম
জলা খাদ  িনয় ক, ঢাকা।

০১৭১২৬৭৪০২৮ dcf.dhk@dgfood.gov.bd

০৬. রািকবলু হাসান
এমই, নারায়নগ  সাইেলা, নারায়নগ ।

০১৭১১৬৬০৯১০ silo.ngj@dgfood.gov.bd

০৭. জনাব মাঃ িসরাজলু ইসলাম
জলা খাদ  িনয় ক, নারায়ণগ  

(দািয় া )

০১৭১১৩৯৭৮৫৯ dcf.ngj@gmail.com

১



০৮. মহুা দ শাহীন আফজাল
জলা খাদ  িনয় ক, নরিসংদী (দািয় া )

০১৮১৮২০২২২৪ dcf.nsd@gmail.com

০৯. জনাব ইকরামলু হক ভইূয়া
ব ব াপক, তজগাঁও িসএসিড, ঢাকা।

০১৭১৪৬৪৩১০৯ csdtejn@gmail.com

১০. িশখা আ ার
সহকারী ব ব াপক, তজগাঁও িসএসিড, 
ঢাকা।

০১৬৮২৩০৬১৭১ csdtejn@gmail.com

১১. আসমাউল সনা
ব ব াপক
নারায়নগ  িসএসিড, নারায়নগ

০১৭১২৮০৭৯৭৪ ncsd.2000@gmail.com

১২. আিরফ মাহা দ
খাদ  পিরদশক
নারায়নগ  িসএসিড, নারায়নগ ।

০১৯১২২৩৮৮০৯ ncsd.2000@gmail.com

১৩. মাঃ আিজম উি ন
ধান সহকারী

নারায়নগ  িসএসিড, নারায়নগ ।

০১৭৫৫৪২৪৭০১ ncsd.2000@gmail.com

১৪. জনাব মাঃ মা ম িব াহ
ধান সহকারী, চপেরস, শাখা

চলাচল, সংর ণ ও সাইেলা িবভাগ,
খাদ  অিধদ র, ঢাকা।

০১৯১৫৯৫২৪৩৮ masum_billah49@yahoo.com

১৫. আবলু কালাম
ধান সহকারী

জলা খাদ  িনয় েকর দ র
নারায়ণগ ।

০১৭২১৬৩৯৮৩৩ dcf.ngj@gmail.com

১৬. মাঃ আেনায়ার হােসন
অপােরটর, নারায়নগ  সাইেলা, 
নারায়নগ ।

০১৭১৮৯৫০৩৯৭ silo.ngj@dgfood.gov.bd

১৭. জনাব ফরেদৗস আহে দ
উ মান সহকারী, চপেরস, শাখা
চলাচল, সংর ণ ও সাইেলা িবভাগ,
খাদ  অিধদ র, ঢাকা।

০১৭১২৭৭০০৬২ ferdousahmedfood.@gmail.com

১৮. জনাব নািছর আহেমদ
উ মান সহকারী, যান শাখা
চলাচল, সংর ণ ও সাইেলা িবভাগ,
খাদ  অিধদ র, ঢাকা।

০১৫৫২৩২৭৪২৮ nahmed2010@gmail.com

১৯. মাহা দ মা ম হাওলাদার
উ মান সহকারী
আ িলক খাদ  িনয় ক, ঢাকা।

০১৭১১২৪৪১৮৩ rcfdhk2016@gmail.com

২০. মাঃ আশরাফলু ইসলাম
উপ-খাদ  পিরদশক
জলা খাদ  িনয় েকর দ র, নরিসংদী

০১৭১৭১৫০২০৫ dcf.nsd@gmail.com

২১. জনাব রায়হান উি ন
অিফস সহকারী কাম-কি ঃ মু াঃ
চপেরস, শাখা
চলাচল, সংর ণ ও সাইেলা িবভাগ,
খাদ  অিধদ র, ঢাকা।

০১৯১৩১৮১৩০০ raihanbd2@gmail.com
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২২. জনাব বািছর আলম
অিফস সহকারী কাম-কি ঃ মু াঃ
জাহাজ ও নৗ শাখা, 
চলাচল, সংর ণ ও সাইেলা িবভাগ,
খাদ  অিধদ র, ঢাকা।

০১৯১৮৭৫৮৯৯৯ basiralam999@gmail.com

২৩. মাঃ ল আিমন
অিফস সহকারী কাম কি ঃ মু াঃ
জলা খাদ  িনয় েকর দ র, ঢাকা

০১৭৪৬৯৫০২৮৯ dcf.dhk@dgfood.gov.bd

২৪. মাহা দ জসীম উি ন
সহকারী উপ-খাদ  পিরদশক
তজগাঁও িসএসিড, ঢাকা।

০১৭১৯৩১৬০৩৫ csdtejn@gmail.com

২৫. মাঃ ই াহীম
অিফস সহকারী কাম কি ঃ মু াঃ
তজগাঁও িসএসিড, ঢাকা।

০১৭৩৬৬২৬৯৯৩ csdtejn@gmail.com

২। উ  কমশালায় মেনানীত খাদ  অিধদ েরর িনে া  কমকতা ও কমচারীগণ দািয়  পালন করেবনঃ

ঃঃ  নংনং

স ালকস ালক  
কমকতারকমকতার  

নামনাম পদবীপদবী কম লকম ল মাবাইলমাবাইল  ন রন র
দািয়দািয়

১ জনাব 
মাঃ 

আ ু াহ 
আল 
মামনু

পিরচালক চলাচল, সংর ণ 
ও সাইেলা 
িবভাগ, খাদ  
অিধদ র, ঢাকা।

০১৭১৩-২০২১০০ dmss@dgfood.gov.bd আেলাচক 

২ জনাব 
ম রু 
আলম 

িসে ম 
এনািল

কি উটার 
নটওয়াক 

ইউিনট, খাদ  
অিধদ র, ঢাকা। 

০১৯৩৭-৮৩৯৯৫৫ sys@dgfood.gov.bd স ালক

৩ জনাব ল আিমন, 
আইিট পরামশক

Technohaven 
Consortium

Movement Software এর সম ক ধারনা দান 
করেবন।

ঃঃ  নংনং

সহায়কসহায়ক  
কমচারীরকমচারীর  

নামনাম পদিবপদিব কম লকম ল মাবাইলমাবাইল  ন রন র
দািয়দািয়

৩ জনাব 
শংকর চ  
রায় 

অিফস সহকারী 
কাম-কি উটার 
মু া িরক

কি উটার 
নটওয়াক ইউিনট, 

খাদ  অিধদ র, 
ঢাকা। 

০১৯১৩-৫৮৮৯৮৭
sdgfood2014@gmail.com

সহায়ক 
কমচারী ৪ জনাব মাঃ 

এনােয়ত 
কিরম

িনরাপ া হরী কি উটার 
নটওয়াক ইউিনট, 

খাদ  অিধদ র, 
ঢাকা। 

০১৭২১-৮৩০৫০৪

৩। কমশালায় মেনানীত অংশ হণকারীগণেক আগামী ১৬/০৯/২০১৯ তািরখ সকাল ০৯.০০ টার মেধ
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খাদ  অিধদ েরর িশ ণ িবভােগর কি উটার ল াব-এ উপি ত হেয় িরেপাট করেত হেব।  উ
কমশালার িবষেয় কান িনেদশনা েয়াজন হেল জনাব জনাব ম রু আলম, িসে ম এনািল , কি উটার
নটওয়াক ইউিনট, খাদ  অিধদ র, ঢাকা-এর মাবাইল নং- ০১৯৩৭-৮৩৯৯৫৫ এবং অ া  যাবতীয়
েয়াজেন জনাব শংকর চ  রায়, অিফস সহকারী কাম-কি উটার মু া িরক, কি উটার নটওয়াক

ইউিনট, খাদ  অিধদ র, ঢাকা-এর মাবাইল নং- ০১৯১৩-৫৮৮৯৮৭ ত যাগােযাগ করেবন। 

৪। অংশ হণকারীগণ িবিধ মাতােবক িটএ এবং িডএ ভাতা াপ  হেবন এবং তা িনজ িনজ কম ল হেত
উে ালন করেবন।
 এেত মহাপিরচালক মেহাদেয়র অ েমাদন রেয়েছ। 

িবতরণিবতরণ  ওও  কাযােথঃকাযােথঃ
িশ ণাথী জনাব  .............................................................

                       ..............................................................।

৮-৯-২০১৯

িবতরণ :
১) মহাপিরচালক, খাদ  অিধদ র
২) অিতির  মহাপিরচালক, অিতির  
মহাপিরচালেকর দ র, খাদ  অিধদ র
৩) ধান িহসাবর ণ কমকতা, খাদ  ম ণালয়, ১৬ 
আ লু গিণ রাড, ঢাকা।
৪) পিরচালক, শাসন িবভাগ, খাদ  অিধদ র
৫) পিরচালক, চলাচল, সংর ণ ও সাইেলা িবভাগ, 
খাদ  অিধদ র
৬) পিরচালক, িশ ণ িবভাগ, খাদ  অিধদ র
৭) আ িলক খাদ  িনয় ক, আ িলক খাদ  িনয় েকর 
কাযালয়, ঢাকা
৮) অিতির  পিরচালক, এমআইএসএ ডএম িবভাগ, 
খাদ  অিধদ র
৯) জলা খাদ  িনয় ক, জলা খাদ  িনয় েকর 
কাযালয়,নরিসংদী
১০) জলা খাদ  িনয় ক, ঢাকা।
১১) জলা খাদ  িনয় ক, নারায়নগ ।
১২) জলা িহসাবর ণ কমকতা,  
ঢাকা/নারায়নগ /নরিসংদী/…………….।
১৩) উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা, সদর 
নারায়নগ / …………….।
১৪) ব ব াপক , তজগঁাও িসএসিড, ঢাকা।
১৫) ব ব াপক, নারায়নগ  িসএসিড, ঢাকা।
১৬) Team Leader, Technohaven 

ম রু আলম
িসে ম এনািল
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Consortium Limited, Dhaka. [কমশালা 
পিরচালনার জ  জনাব ল আিমন, আইিট 
পরামশকেক যথা সমেয় উপি ত থেক কমশালায় 
সফটওয়ারিট স েক সাম ক ধারনা দােনর 
িনেদশনা দান ও েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  
অ েরাধ করা হেলা।
১৭) মা ার কিপ।
১৮) অিফস কিপ।

৫


